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11.Manažérske zhrnutie: 
          Vyhodnotenie obťažnosti a posúdenie vhodnosti zadaní  pre študentov  v šk. roku 2020/21 , 
posúdenie náročnosti maturitných zadaní per šk. rok 2021/2022 
Kľúčové slová : efektívnosť vyučovania, zručnosti, kompetencie ,  práca v tíme, školský vzdelávací 

program, tematické plány, Edupage, zoom, 

 Krátka anotácia: Pôvodné stretnutie klubu naplánované na koniec školského roku sa malo týkať len 

maturitných skúšok a obtiažnosti  zadaní. Vzhľadom na mimoriadnu situácia sa členky klubu venovali 

aktuálnej problematike  ukončenia dištančného vzdelávania na našej škole. Úlohou bolo vymeniť si 

skúsenosti a poznatky pri výučbe predmetov odborných v odbore TIS. Diskusia sa týkala zvládnutia 

učiva, žiakmi, obsahu učiva podľa ŠKVP, medzipredmetových vzťahov. Diskutovalo sa o úprave ŠVP 

a náplne maturitných skúšok pre terajších tretiakov  a pripadne ďalších ročníkov v prípade 

pokračovania dištančného vzdelávania v budúcom školskom roku.. 

  

 

 

 

 

12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: Prerokovanie problematiky 
dištančného vzdelávania zhrnutie skúseností , poznatkov , vyhodnotenie práce žiakov počas 
dištančného vzdelávania, príprava na maturitné skúšky náročnosť zadaní. 
  

-Zhodnotenie priebehu  zaškolenia pedagógov na prácu v online prostredí 

- Technická podpora 

-Organizácia práce pedagógov počas dištančného vzdelávania 

-spôsob hodnotenia žiakov 

-Problematika písomných výstupov, doručovanie , hodnotenie 

-Motivácia žiakov a udržanie pozornosti žiakov 

-Diskusia k úprave tematických plánov a presun učiva medzi ročníkmi na šk. rok  2021/202- 

-Potreba vytvoriť jednotné princípy a zásady dištančného vzdelávania pre žiakov 

-Hodnotenie pre žiakov  so ŠVVP  

- Príprava alternatívnych zadaní pre žiakov na maturitné skúšky 2021/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.Závery a odporúčania: 
Bolo skonštatované že v tomto školskom roku 2021/2020 sa úlohy vyplývajúce zo ŠVP splnili 

s menšími úpravami. Rozdielny prístup treba ale pre žiakov 1. ročníka ktorý sa učili dištančne už 

v deviatom ročníku základnej školy a prevažnú časť školského roka 2020/2021 , kde je badať stratu 

motivácie a pokles zručností Žiaci vo vyšších ročníkoch zvládli učivo na priemernej úrovni. Uvedený 

problém treba prerokovať na predmetovej komisii odborných predmetov. Komisia sa zhodla na  

prehodnotení a vypracovaní maturitných tém pre školský rok 2021/2021 v prípade pretrvávajúceho 

dištančného vzdelávania.  

 

 

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
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Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  
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ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:   Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova č.7 ,917 08 Trnava, miestnosť  č. 110 

Dátum konania stretnutia: 07. 06.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30. hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 

 

 

 


